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 نفر 14: تعداد اعضا
 

 :نام اعضای گروه کتاب و کودک بیمار به ترتیب حروف الفبا
 

 مرضیه شاه کرمی: کننده گروههماهنگ

شراره باباشکوری، شیرین بدیعی، فاطمه حقیری، سمانه رستمی، پردیس 
نژاد،  زاده، آزاده شکوری، مریم صالحپور، سمانه شادمانی، سارا شریفسرهنگ

 ژاله نظریموسویان، مریم عرب، فلورا کشاورز، الهه 
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 اعضای گروه کتاب و کودک بیمار
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 :بیمارراه های ارتباطی با گروه کتاب و کودک 

 
 info@cbc.ir:                  کودککتاب شورای 

 t.me/shora_ketab://http:  بیمارستانتلگرامی با کودکان در کانال 
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 :تاریخچه گروه کتاب و کودک بیمار
 

...  وها احمدی، فرمانی، دهباشی، زبردست، شاه کرمی به همت یاران قدیمی شورا خانم 1376گروه در سال  
 .شروع به فعالیت کرد
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 : با گروه کتاب و کودک بیمار آشنا شوید
 

  و شاد لحظاتی خوانیکتاب و کتاب واسطه ی به بتوانیم تا می کوشیم بیمار کودک و کتاب گروه در ما
  فعال گروه های یهمه مانند ما اهداف از یکی که جاییآن از و کنیم فراهم بیمار کودکان برای امیدوارکننده

  جامعه در کودکان برای مناسب و باکیفیت هایکتاب و ادبیات ترویج و کتابخوانی فرهنگ گسترش شورا در
  ضمن کوشیممی دارند، ویژه خدمات به نیاز کتاب با ارتباط برای بیمار کودکان کهاین به توجه با و است
  دهیم پاسخ هاآن نیازهای از بخشی به هاکتاب این خواندن و مناسب کتاب انتخاب با هاویژگی این درک

 لحظات و شوند جدا بیماری و بیمارستان فضای از کوتاه مدتی بتوانند کودکان کتابخوانی، ترویج کنار در تا
   .کنند تجربه را شیرینی و لذت بخش
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 :شرایط عضویت در گروه کتاب و کودک بیمار
 

 و آشنایی با کودک و ادبیات کودکعالقه مندی •

 عضویت در شورای کتاب کودک•

 گذارندن دوره کارگاه ادبیات کودک در شورای کتاب•

 داشتن زمان کافی برای حضور در بیمارستان حداقل هفته ای یک بار•

جلسه ها در حال حاضر به  . )داشتن زمانی کافی برای حضور در جلسه ها گروه به صورت دو هفته یک بار•
 (صورت آنالین برگزار می شود
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 : گروهفعالیت های 
 

 «کودکان در بیمارستانبا »بلندخوانی کتاب و قصه گویی در کانال •

 ایهای دورهتشکیل جلسه•

 ها و نهادهای درخواست کنندههای آموزشی برای اعضای گروه، افراد جدید شورا و سازمانبرگزاری جلسه•

 (شرایط عادیدر )ها های بیمارستانها و تجهیز کتابخانهاهدای کتاب در مناسبت•

 (در شرایط عادی)ها کتاب خوانی و قصه گویی در بیمارستان•
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 :ایهای دورهتشکیل جلسه
 

  با ولی .می شد تشکیل شورا محل در چهارشنبه روزهای درمیان هفته یک عادی، شرایط در گروه جلسه های
 تشکیل مجازی فضای در جلسه ها شورا، در حضور امکان عدم و19 کووید بیماری پاندمی ادامه به توجه

  گروه، اعضای هایقصه و هاکتاب خصوص در نظر تبادل و بررسی برای عادی جلسه ها شامل که می گردد
 آموزشی جلسه ها نیز و خاص هایمناسبت یا جدید اعضای معارفه گروه، نیاز به توجه با ایدوره جلسه ها

 .است دیگر
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 :شده در جلسه هاطرح موضوعات 
 
ها و به اشتراک گذاشتن تجربه ها و برنامه ریزی برای رفتن به بیمارستان گزارش عملکرد هفتگی در بیمارستان•

 (در شرایط عادی)
 (شرایط عادی)ها و خواندن کتاب های مناسب برای کودک بیمار و بردن به بیمارستانبررسی کتاب•
 خوانی اعضا بر اساس معیارهای گروه برای کانال تلگرامهای قصه گویی و کتابتبادل نظر در مورد فایل•
 ها و روزهای خاص و تعیین کتاب و فعالیت های مرتبط با آنگیری درباره ی مناسبتتصمیم•
 حل برای مشکالت پیش آمدهها و یافتن راهبررسی چالش•
 آموزش دائمی نحوه صحیح بلندخوانی کتاب و قصه گویی برای اعضای جدید و قدیمی•
 ارائه برنامه یک ساله به شورای کتاب•
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 :جلسه های آموزشی
 

ها، هم به صورت کارگاهی و این آموزش. ما در گروه کتاب و کودک بیمار همواره در حال یادگیری هستیم
به این ترتیب که به دلیل ماهیت کار، همه اعضا  . هم به شکل تبادل دایمی تجربه در گروه انجام می گیرد

عالوه بر این به منظور  . پردازندی نظر میی خوانده شده به بحث و گفت و گو و ارائهی کتاب یا قصهدرباره
معصومه در همین راستا خانم . هایی نیز تشکیل می گرددرشد و ارتقای توان اعضا، در طی سال کارگاه

اردیبهشت برای اعضای گروه در محیط   18های آن را مورخ ، کارگاه فن قصه گویی و شیوهشاه کرمی
.اسکایپ برگزار کردند  
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 :در بیمارستانقصه گویی و کتاب خوانی 
 

آمده،  و شرایط پیش 19، به دلیل فراگیری بیماری کووید (1400و  1399سال )در طول سال کاری گذشته 
خوانی و قصه گویی برای کودکان بیمار و همکاری  پذیر نبود و کتابفعالیت اعضا در محل بیمارستان امکان

 .  ادامه یافت« با کودکان در بیمارستان»ها از طریق کانال تلگرام با بیمارستان
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 :کرونا و گروه کتاب و کودک بیمار
 

  دلیل به بیمار هایبچه برای کتاب خواندن و بیمارستان به رفتن هفتگی منظم هایبرنامه که آن جایی از
  تصمیم شورا، مدیریت از اجازه کسب و هماهنگی و هم با مشورت با اعضا شد، متوقف کرونا ویروس شیوع

 و باشند ارتباط در بیمارستان در بستری هایبچه با طریق این از بتوانند تا گرفتند کانال یک اندازیراه به
 .کنند تعریف قصه و بخوانند کتاب هاآن برای

اندازی  با این هدف راه« (شورای کتاب کودک)با کودکان در بیمارستان »کانال تلگرامی 
 .شد
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 (:با کودکان در بیمارستان)گزارش کانال  
  

 1398اسفند : آغاز فعالیت

فایل کتاب   347در مجموع  1400های بارگذاری شده در کانال از ابتدای فعالیت تا پایان مرداد تعداد فایل
 :یا قصه به تفکیک زیر است

 فایل توسط اعضای گروه 244

 (با کسب اجازه)ها و افرادی خارج از گروه فایل از کانال 103

 نفر 1100: کنندگان کانالتعداد دنبال
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 :هابرنامه کانال برای بارگذاری فایل
ای دو قصه یا کتاب در کانال قرار بگیرد، که البته گاهی با  تصمیم گروه بر این شد تا هفته 1400از تیرماه 

 .ها تغییراتی می کندهای آماده شده و مناسبتتوجه به تعداد قصه
در سال جاری با همراهی و همکاری با کمیته ترویج فعالیت هایی به صورت مناسبتی شکل گرفت و در  

 :کانال به اشتراک گذاشته شد که به شرح زیر می باشد
هفته ملی کودک، جشن یلدا، جشن سپندارمذگان، جشن نوروز، تولد هانس کریستین اندرسن و روز جهانی 

.کتاب کودک و جشن هفته خانواده، تنوع زیستی و فرهنگی  
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 ۹۹هفته ملی کودک، مهر 
 :هایی که به این مناسبت توسط گروه کتاب و کودک بیمار ترتیب داده شد، شاملبرنامه

 :  خیال پردازی از طریق قصه و کتاب در سه بخش •
 تو یک نویسنده باش•

 تو یک کتاب بخوان•

 (با همراهی آقای محمدرضا شمس گرامی)تو آخر قصه را بگو •

 .مروری بر برخی از مفاد پیمان نامه حقوق کودکان و تهیه کلیپ در رابطه با این موضوع•

 .بلندخوانی کتاب آفتاب پرست عجیب به همراه فعالیت بعد از کتاب•

 .های مربوط به بخش خیال پردازی شرکت کردند، کتاب هدیه داده شدبه کودکانی که در فعالیت
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 ۹۹جشن یلدا، آذر 
 :هایی که به این مناسبت توسط گروه کتاب و کودک بیمار آماده شد، شاملبرنامه

 قصه گویی•

 کتابخوانی•

 شاهنامه خوانی•

 آموزش کاردستی های یلدایی•

 تهیه خوراکی هایی برای شب یلدا•

 خاطره گویی درباره یلدا•

 ها به مناسبت جشن یلداگفتگو با بچه•
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 99جشن سپندارمذگان، اسفند 

 «عشق و دوست داشتن»بلندخوانی و به اشتراک گذاشتن کتاب با موضوع 

 1400جشن نوروز، فروردین 

 «نوروز و بهار»بلندخوانی و به اشتراک گذاشتن کتاب با موضوع 

 1400تولد هانس کریستین اندرسن و روز جهانی کتاب کودک، فروردین 

 های هانس کریستین اندرسنبلندخوانی و به اشتراک گذاشتن کتاب

 1400جشن هفته خانواده، تنوع زیستی و فرهنگی، اردیبهشت 

 «خانواده»بلندخوانی و به اشتراک گذاشتن کتاب در رابطه با موضوع 
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  بزرگداشت صلح، جهانی روز زیست، محیط جهانی روز درختکاری، روز مانند دیگر هایمناسبت برای
   .شد گذاشته اشتراک به کانال در مرتبط هایکتاب ... و فردوسی

 

  در و شد مناسب سازی «ناشنوا» کودکان برای کتاب دو ناشنوایان، جهانی هفته مناسبت به 99 ماه مهر در
   .گرفت قرار کانال
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 :هابررسی فایل
های قصه و کتاب قبل از بارگذاری در کانال مورد بررسی اعضا قرار گرفته و بعد از تایید در کانال  تمام فایل

 . قرار می گیرد

 

 :کپی رایت
 .گروه تمام تالش خود را می کند تا مسئله کپی رایت را رعایت کند 
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 :  ها و مشکالت کانالچالش

 کمبود منابع  •
  گروه یموشکافانه نگاه و سو یک از نویسندگان و ناشران طرف از گروه اندک مجوزهای و کپی رایت مسئله به توجه با

  اعضای اصلی ایدغدغه به کتاب انتخاب بیمار، کودک شرایط و شورا معیارهای با مطابق مناسب، کتاب گزینش برای
  برای گروه البته .افزاید می کار مشکالت بر و دارد ادامه همچنان گیری همه شرایط که ویژه به .است شده تبدیل گروه

   .است داشته معطوف قصه گویی کار بر را خود توجه چالش این با رویارویی

 کمبود نیرو  •
 متناسب چندان گروه فعال اعضای تعداد و می طلبد، زیادی وقت و انرژی توان، مناسب، کتاب خوانش و انتخاب بررسی

 .نیست کار حجم با
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 :  در پایان الزم به ذکر است

 .  ها و ترویج کتابخوانی تاثیرگذار بوده استدر معرفی و آشنایی با کتابکانال تلگرامی 

 .  در معرفی و آشنایی افراد با شورای کتاب کودک نیز تاثیرگذار بوده استکانال تلگرامی 
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 :ناشران و نویسندگانسپاسگزای از 
 

 :اند، بسیار سپاسگزاریماز ناشران و نویسندگانی که در استمرار فعالیت کانال با ما همراه بوده
 ناصر یوسفی، محمدرضا شمس، فرهاد حسن زاده: نویسندگان محترم، آقایان

 :  ناشران محترم

انتشارات قدیانی                   (            نردبان)انتشارات فنی ایران (                         میچکا)مبتکران 
انتشارات علمی و فرهنگی              انتشارات بازی و اندیشه                 انتشارات نخستین                        
انتشارات پیک ادبیات                    انتشارات پیک دبیران                    انتشارات با فرزندان                      

 انتشارات پرتقال
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 پایان
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 14۰۰مهر 
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